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             10 juni   -   Carmen Hoogerheide 
                       

WEER EEN KANS 
Na het leuke muziekproject “Kansen Krijgen” is Crescendo bezig om een vervolg  
hierop vorm te geven. Op vier donderdagmiddagen (13/6, 20/6, 27/7 en 4/7) na  
schooltijd wordt op school de mogelijkheid geboden om nader kennis te maken  
met een aantal instrumenten. De leerlingen vanaf groep 4 hebben daarover een  
infobrief meegekregen. Ook is de brief meegestuurd met De Kletskop Nr.35. 
We hopen dat door het projectje enkele leerlingen enthousiast geworden zijn voor “muziek maken”. 

Activiteit “laatste schooldag” 
Het is al jarenlang traditie dat de leerlingen van groep 8 bij hun afscheid een leuke dag organiseren voor 
alle leerlingen van de school. Het gaat dan over een ochtendprogramma, dat wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd op het schoolplein. Ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 verzorgen de 
maaltijd. Omdat deze activiteit oorspronkelijk op de allerlaatste dag van het schooljaar plaatsvond, wordt 
nog steeds de naam “activiteit laatste schooldag” gebruikt, ook nu de activiteit verplaatst is naar de 
voorlaatste vrijdag van het schooljaar. Dit jaar is dat op vrijdag 28 juni. 
Omdat het een activiteit is voor alle leerlingen van De Klimop, blijven op deze dag ook de kinderen van 
groep 1 t/m 4 tussen de middag op school. Zij kunnen dan ook genieten van de lekkere maaltijd. 
Om 13.30 uur gaan alle leerlingen naar huis. 
 
Pinkstermarkt 
Gisteren hebben we een erg geslaagde Pinkstermarkt gehouden op ons schoolplein. De weergoden waren 
ons bijzonder gunstig gezind. Een heerlijk zonnetje zorgde er voor dat het fijn toeven was op het plein. 
In verschillende kraampjes werden dingen verkocht: aardbeien, broodjes knakworst/hamburger, 
levensmiddelen en kunstwerkjes van de leerlingen. Voor de kinderen waren er diverse spelletjes, ze konden 
geschminkt worden en natuurlijk mocht een springkussen niet ontbreken. Kortom, een heel leuke activiteit. 

En de netto opbrengst mocht er ook zijn: liefst €625,- ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   



 
MR-vergadering 5 
Vrijdag 24 mei heeft de MR weer vergaderd. Onder andere de vorderingen van het schoolplan, de stand van 
zaken met Kibeo, het Gynzy-COOL-platform waar we mee gaan werken en de ervaringen met het 
inspectiebezoek van 7 mei zijn besproken. De laatste MR-vergadering van dit schooljaar staat gepland op  
28 juni om 14.00 uur. 
 

Agenda 
Woe.12 juni: Studiedag (leerlingen vrij) 
Do.20 juni: Studiemiddag (leerlingen ’s middags vrij) 
Vr.28 juni: Activiteit “Laatste schooldag” (alle leerlingen vanaf 13.30 uur vrij) 
Vr.28 juni MR-vergadering 
Di. 2 juli: Podiumavond + afscheid gr.8 
Do.4 juli: Bedankmiddag (vanaf 14.00 uur) 
Vr.5 juli: Begin zomervakantie om 12.00 uur 

 
Facebook-pagina Obase De Klimop 
Niet alleen via De Kletskop wordt u op de hoogte gehouden van wat er zoal speelt op school, ook op 
Facebook worden vrijwel wekelijks foto's van activiteiten geplaatst. Onze facebook-pagina vindt u hier.      
Ook op onze website kunt u terecht voor meer algemene informatie: www.deklimop.obase.nl 
 
 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Deze week hebben we even geen nieuws te melden. We zijn druk geweest om de kunstwerkjes voor de 
Pinkstermarkt in orde te krijgen. En dat is heel goed gelukt. Volgende week leest u weer over onze groep. 

Nieuws uit groep 4-5 

De laatste weken  
We zitten in de laatste weken van het schooljaar, we gaan volgende week beginnen met de laatste 
hoofdstukken van rekenen, taal en spelling. Deze week en volgende week nemen we de Eind-citotoetsen 
af, zodat we nog beter de voortgang van de leerlingen in beeld krijgen. Aan het einde van het schooljaar 
volgen de rapportgesprekken en krijgen de leerlingen het rapport mee naar huis.  

Voor de Pinkstermarkt hebben de leerlingen van groep 4/5 flink geknutseld, we hebben kunstwerken van 
stokjes gemaakt en gespat op papier; deze gaan we proberen te verkopen op de markt. Er is ook een 
boodschappentafel en aardbeientafel, spelletjes voor de kinderen, schminken en nog veel meer. 
  

 

Foto’s van de schoolreis kunt u hier vinden:    https://myalbum.com/album/23TFTkgtyGgg 

 

https://www.facebook.com/Obase-De-Klimop-1793034121013633/
http://www.deklimop.obase.nl/
https://myalbum.com/album/23TFTkgtyGgg


 

 

 
Nieuws uit groep 6-7-8 

Schoolkamp 2019 
Vorige week was het zover! Maandagochtend om 8.15 uur druppelden de eerste kinderen naar binnen om 
hun bagage af te geven en zich klaar te maken voor vertrek. Nadat de bel was gegaan, werd er verzameld in 
de klas. De laatste dingen werden doorgesproken, nog even een toiletbezoek en in de fietsrij. We zijn 
uitgezwaaid door de papa's en mama's en de kinderen van de school.  
De eerste stop was bij de Heerenkeet. Even op adem komen en wat te eten en te drinken. We vervolgden 
onze tocht naar Koudekerke, waar de Plompetoren staat. De toren werd beklommen en we genoten van 
het mooie uitzicht. De fietstocht werd hervat, zodat we konden gaan spelen op Deltapark Neeltje Jans. 
Aldaar hebben we de zeehonden en zeeleeuwenshow gezien, zijn we met rubberen bootjes van een steile 
glijbaan gegaan,  hebben we ons staande moeten houden in de orkaantunnel en zijn er mooie 
tentoonstellingen bekeken.  
Rond kwart voor vier zijn we naar onze eindbestemming in Vrouwenpolder gefietst. Terwijl de frietjes 
werden besteld, moesten de tenten worden opgezet. Dit bleek toch een moeilijkere taak dan gedacht... 
Na het eten werden de tentjes netjes ingericht en hebben we in de schuur het letterspel gespeeld. Half 11 
tanden poetsen en naar bed. Om kwart over 12 lag iedereen lekker te slapen.  
Tot we rond half 2 werden wakker geschud door onweer, veel regen en wind. De grootste tent bleek niet 
waterbestendig en er bleken meer kinderen in een natte tent te liggen.  
Alle kinderen zijn uit de tenten gehaald en schuilden in het toiletgebouw tot het  
droog was. Rond kwart over 5 konden we terug naar onze tent. De kinderen  
waarvan de tent die niet meer droog was, sliepen in de schuur. De meesters en  
juffen maakten in tussentijd de schade op. Alles was nat! We hebben alle spullen  
en kleding in de schuur kunnen drogen en pasten het programma voor de dinsdag aan.  
Na de grootste buien zijn we toch rond half 11 vertrokken naar Domburg. We hebben  
een uurtje in het dorp mogen rondlopen, winkeltjes bekeken en vooral veel te veel snoep gekocht! 
Toen tijd voor een duik in zwembad. De kinderen hebben heerlijk gezwommen en in het bubbelbad 
gezeten. Op de terugweg brak de zon door en op de camping waren alle tenten droog gewapperd. Fijn, 
want zo konden we de zeiltjes afdrogen, luchtbedden weer oppompen en in onze eigen tent slapen.  
Tijd voor pizza, want van zwemmen, fietsen en opruimen kegen we honger. Na het avondeten was er nog 
even speeltijd en voorbereidingstijd voor de Bonte Avond.  
Simon en Teun trapten de Bonte Avond af met twee spellen bingo. De sfeer zat er goed in. Na deze heren 
werden er verschillende dansjes, toneelstukjes en liederen opgevoerd. De avond werd afgesloten met een 
optreden van de band Band be four you (https://www.band-be-four-you.nl/). Het was een fantastische 
avond; een groot feest! Moe en voldaan kropen we onze tenten in, zodat we woensdag weer fris en fruitig 
zouden zijn voor de terugtocht. 
                                                   Uit bed komen bleek wat moeilijk. Toch wel vermoeiend zo'n schoolkamp,  
                                                   hoor! Na het ontbijt hebben we alle spullen weer gepakt, in de bagagekar  
                                                   gezet en ons klaar gemaakt voor de terugreis. 
                                                   Via Wissenkerke naar Colijnsplaat, door naar de Zeelandbrug, even een stop  
                                                   voor een ijsje in Zierikzee en met de wind in de rug het laatste stukje naar  
                                                   Dreischor. Terugkijkend hebben we een super leuk schoolkamp gehad, een  
                                                   avontuur om nooit meer te vergeten! 
Lieve kinderen, bedankt voor het fantastische kamp! Ook de meesters en juffen hebben genoten. 
 
Graag bedanken wij Marjolein en Leendert voor de hulp tijdens de schoolkamp. Ook bedanken wij de band 
voor het geweldige optreden.   
 
Cito 
Afgelopen maandag zijn we in groep 6 en 7 gestart met de citotoetsen van juni (einde schooljaar) 
We nemen verschillende onderdelen af: rekenen, spelling, werkwoordspelling en begrijpend lezen. Ook zal 
het technisch lezen en het tempo rekenen worden getoetst. 
We hakken de toetsen in een aantal stukjes, zodat het overzicht kunnen houden en we ons beter kunnen 
concentreren op een kleiner gedeelte. 
We hebben veel geleerd de afgelopen maanden, dus gaat helemaal goed komen.  
Heel veel succes, allemaal! 

https://www.band-be-four-you.nl/


En verder ……………………. 
 

HandbalFUNdag 
Zin in een leuke, gezellige én sportieve zaterdag? Op 15 juni 2019 wordt er door Handbalvereniging Delta 
Sport uit Zierikzee een handbalFUNdag georganiseerd. Deze dag is bedoeld voor alle kinderen van de 
basisscholen op Schouwen-Duiveland. Op deze dag zijn er verschillende handbalspelletjes en springkussens. 
Ook verkopen we koffie, thee, fris en broodjes voor de liefhebbers. 
 
De handbalFUNdag vindt plaats op zaterdag 15 juni 2019, van 11.00 - 15.00 uur op het buitenveld bij  
"Het Sportblok" (Laco) in Zierikzee.  
 
Deelname is gratis.  
 
Iedereen die na deze dag enthousiast is over de sport handbal, is van harte welkom op de jubileumtraining 
op 20 juni van 18:00 tot 19:00 uur in Laco, Zierikzee. Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
jubileum@hvdeltasport.nl.  

 
Zie flyer bij deze Kletskop. 
 
 
 
Buitenspeeldag 2019 
Op woensdag 12 juni is de Buitenspeeldag 2019. Het SMWO organiseert op deze dag verschillende 
sport- en spelactiviteiten. 
Locatie: Scheldestraat in Zierikzee (Skatebaan/voetbalkooi) 
Tijd:        13.00  - 16.00 uur 
Leeftijd: 6 – 12 jaar 
Kosten:  gratis 
 
Zie flyer bij deze Kletskop. 
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